Hrvatski športsko ribolovni savez
Pravilnik o suđenju na športsko
ribolovnim natjecanjima
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Na osnovu članka 30. Statuta HŠRS, Upravni odbor na sjednici od 21.01.2012. godine usvojio je

PRAVILNIK
o suđenju na športsko ribolovnim natjecanjima
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom pobrojane su discipline športsko ribolovnih natjecanja u Hrvatskom športsko
ribolovnom savezu (dalje: HŠRS), sudačka zvanja i način njihova stjecanja , organizacija i
provođenje sudačkih ispita, imenovanje i raspoređivanje sudaca za pojedina natjecanja, pravo na
materijalnu naknadu, odgovornost sudaca i stegovne mjere za propuste sudaca na natjecanjima,
djelokrug rada i zadaće Sudačke komisije HŠRS (dalje: Sudačka komisija).
Članak 2.
Športsko ribolovna natjecanja u HŠRS mogu biti: pojedinačna, ekipna i mješovita (istovremeno
računanje pojedinačnog i ekipnog plasmana).
Športsko ribolovna natjecanja također mogu biti:
a) Međunarodna - održavaju se prema pravilima i kalendaru međunarodne ribolovne organizacije
(F.I.P.S.e.d., F.I.P.S. Much, ICSF - Casting federacije),
b) Službena natjecanja HŠRS - održavaju se prema odredbama: Skupštinske odluke o
natjecanjima HŠRS, Pravilnika HŠRS usvojenim za svaku natjecateljsku disciplinu koje donosi
nadležno tijelo HŠRS, te Odluke o sustavu natjecanja i kalendaru natjecanja HŠRS za svaku
kalendarsku godinu i propozicijama za pojedina natjecanja koje donosi Upravni odbor HŠRS,
c) Prijateljska natjecanja - organizator može odrediti datum i propozicije natjecanja prema svojoj
potrebi, a u skladu sa važećim zakonskim odredbama.
Članak 3.
Discipline i kategorije u kojima se organiziraju športsko ribolovna natjecanja u Republici Hrvatskoj
utvrđene su Skupštinskom odlukom o natjecanjima HŠRS.
Športsko ribolovna natjecanja provode se po Pravilniku o natjecanju za svaku od disciplina i/ili
kategorija, a to su:
a) Lov ribe udicom na plovak – kadeti/kadetkinje, juniori/juniorke, seniori/seniorke, osobe sa
invaliditetom i veterani
b) Bacačke discipline - bacački troboj: kadeti i kadetkinje
- bacački petoboj: juniori, juniorke, seniorke i seniori
c) Lov šarana
d) Lov pastrve prirodnim mamcem
e) Lov predatora s obale umjetnim mamcima ( spin )
f) Lov ribe umjetnom muhom
g) Lov pastrve na jezerima
h) Lov pastrvskog grgeča
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II - SUDAČKA ZVANJA

Članak 4.
Sudačka zvanja za pojedine discipline su:
1. Lov ribe udicom na plovak (za sve kategorije):
a) Društveni sudac
b) Državni sudac
c) Međunarodni sudac
2. Bacačke discipline (za sve kategorije natjecatelja):
a) Sudac - bacačke discipline
b) Međunarodni sudac (ICFS – federacija za CASTING)
3. Lov šarana:
a) Sudac - lov šarana
4. Lov pastrve prirodnim mamcima:
a) Sudac - lov pastrve prirodnim mamcima
5. Lov predatora s obale umjetnim mamcima:
a) Sudac - lov predatora s obale umjetnim mamcima
6. Lov ribe umjetnom muhom:
a) Sudac - lov ribe umjetnom muhom
7. Lov pastrve na jezeru:
a) Sudac - lov pastrve na jezeru
8. Lov pastrvskog grgeča:
a) Sudac - lov pastrvskog grgeča
Sudačka zvanja stječu se na osnovu položenih ispita za suce određene discipline i kategorije, ili
ispunjavanja drugih uvjeta propisanih od nadležnih tijela HŠRS.
Ispiti za sva sudačka zvanja (osim ispita u organizaciji HŠRS) održavaju se uz obveznu pismenu
najavu HŠRS-u, koja se temelji na dogovoru sa predsjednikom Sudačke komisije HŠRS.
U pismenoj najavi ispita za suce u športskom ribolovu navodi se; vrijeme i mjesto održavanja,
prijedlog ispitne komisije, kategorija i disciplina za koju se osposobljavaju suci, te približan broj
kandidata za svaku kategoriju sudaca.
Ispiti se sastoje iz teoretskog i praktičnog dijela:
Članak 5.
1. Društveni sudac Lov ribe udicom na plovak
Ispit organizira nositelj zonskog natjecanja HŠRS ili HŠRS.
Društveni sudac postaje osoba koja uspješno položi teoretski i praktični dio ispita za ovu disciplinu.
U disciplini lov ribe udicom na plovak teoretski dio ispita sastoji se od ispunjavanja testa i dnevnika
natjecanja, dok se praktični dio ispita sastoji od obavljanja funkcije suca uz sektorskog suca na
natjecanju.
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2. Državni sudac Lov ribe udicom na plovak/Sudac bacačke discipline
Ispite organizira HŠRS.
Ispit za državnog suca u disciplini Lov ribe udicom na plovak mogu polagati članovi HŠRS koji su
položili ispit za DRUŠTVENOG suca, i da su najmanje dvije godine aktivno sudili u istoj disciplini.
Ovo ograničenje ne odnosi se na vrhunske natjecatelje koji su kroz reprezentativne nastupe dokazali
svoje znanje u poznavanju svoje natjecateljske discipline.
Ispit za suca u Bacačkim disciplinama mogu polagati članovi HŠRS.
Prijava za polaganje ispita vrši se u HŠRS.
Ispiti se sastoje iz teoretskog i praktičnog dijela:
a) Teoretski dio sastoji se iz usmenog i pismenog dijela:
-usmeni dio obuhvaća šire poznavanje pravilnika za disciplinu koju pojedinac polaže,
Pravilnika o suđenju, i Odluke o sustavu i kalendaru natjecanja u HŠRS-u, a za disciplinu
lov ribe udicom na plovak i odredbe Naredbe o lovostaji i najmanjim mjerama riba u
športskom ribolovu,
-pismeni dio obuhvaća pitanja u vidu testa, obračun rezultata i vođenje dnevnika natjecanja
za disciplinu koja se polaže.
b) Praktični dio ispita sastoji se u tome da na određenom natjecanju discipline koju polaže za
državnog sudca odnosno suca za bacačke discipline s uspjehom obavi funkciju na koju je
raspoređen.
3. Međunarodni sudac:
a) Za lov ribe udicom na plovak
Na prijedlog Sudačke komisije HŠRS imenuje ga Upravni odbor HŠRS. Prijedlogom Sudačke
komisije HŠRS mogu biti uključeni državni suci koji su uspješno obavljali značajnije funkcije na
većem broju službenih međunarodnih natjecanja i na završnicama KUP-ova HŠRS.
Ustrojavanjem kategorizacije sudaca pri F.I.P.S.e.d. suci imenovani u ovoj kategoriji imaju
prednost za međunarodnu verifikaciju, po međunarodnim kriterijima.
b) Za Bacačke discipline (Casting)
Imenovanje međunarodnih sudaca vrši se prema odredbama ICSF i u isključivoj je nadležnosti
ICSF-a.
4. Za discipline: Sudac - bacačke discipline, Sudac - lov šarana, Sudac - lov pastrve prirodnim
mamcima, Sudac - lov predatora s obale umjetnim mamcima, Sudac - lov pastrva na jezeru,
Sudac - lov ribe umjetnom muhom i Sudac - lov pastrvskog grgeča
Ispit organizira povjerenstvo pojedine discipline na jednom od kola liga natjecanja uz suglasnost
Sudačke komisije HŠRS.
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Ispitu mora prisustvovati član ili imenovana osoba sudačke komisije HŠRS.
Ispit se sastoji iz teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio se sastoji iz ispunjavanja predviđenog
testa i dnevnika natjecanja za disciplinu za koju se polaže, dok se praktični dio odnosi da na
natjecanju kao sudac uz vrhovnog suca s uspjehom obavi ovu funkciju.

III. SUDAČKI ISPITI
Članak 6.
Za suca može polagati športski ribolovac - član HŠRS stariji od 18 godina koji se prijavi
organizatoru ispita i uplati organizatoru propisanu ispitnu taksu. Visinu ispitne takse za sve
kategorije i discipline određuje Upravni odbor HŠRS.
Kandidat ispitu pristupa dragovoljno i ispunjava upitnik sa osobnim podacima: ime i prezime,
adresa stanovanja, datum i mjesto rođenja, broj osobne iskaznice, brojevi računa za isplatu sudačke
takse, te druge podatke neophodne za sastavljanje adresara sudaca. Kandidat je suglasan da se
njegovi podaci trajno pohrane u evidencijama HŠRS i matičnih članica, a koristiti će se za
popunjavanje iskaznica sudaca, za delegiranje sudaca za suđenja u organizaciji HŠRS, i za potrebe
matičnih športsko ribolovnih udruga. Navedenom upitniku kandidat prilaže 1 fotografiju za matičnu
evidenciju odnosno za potrebe izdavanja Sudačke iskaznice.
Ispit provodi povjerenstvo od 3 člana koji moraju biti suci najmanjeg ranga koji se polaže, osim u
slučaju iz članka 7. ovoga Pravilnika.
Jedan od članova ispitnog povjerenstva je član Sudačke komisije HŠRS ili ovlaštena osoba Sudačke
komisije HŠRS. U ispitnom povjerenstvu mogu biti povjerenik lige ili član povjerenstva lige ako
imaju položen ispit za tu disciplinu, te tajnik HŠRS.
Sudačka komisija HŠRS priprema svu potrebnu dokumentaciju za provedbu ispita.
Nakon položenog ispita Tajništvo HŠRS izdaje kandidatu Sudačku iskaznicu za položenu disciplinu
kojom se potvrđuje njegov/njen status SUCA u toj disciplini

Sudačka iskaznica za stečeno zvanje
Iskaznica je formata 85 x 55 milimetara (izgled amerikan kartice), od tvrde plastike, izdaje se za
svako stečeno sudačko zvanje.
Na prvoj strani je grb HŠRS, naziv Hrvatski športsko ribolovni savez, naziv sudačka iskaznica s
brojem iskaznice, ime i prezime suca te datum i mjesto rođenja.
Druga strana je predviđena za upisivanje stečenog zvanja s mjestom i datumom stečenog zvanja i
mjesto za pečat i potpis.
HŠRS vodi u elektronskom obliku popis svih stečenih sudačkih zvanja za sve discipline športskih
natjecanja.
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Članak 7.
Natjecateljske discipline u kojima se još ne vrše ispiti za suce dužne su u roku od godine dana
ustrojiti osposobljavanje potrebnog sudačkog kadra. U takvim disciplinama, temeljem ovoga
pravilnika status suca priznaje se osobama koje su djelovale u sastavljanju pravila za pojedine
discipline i koje su vodile dosadašnja natjecanja u toj disciplini.

IV. PROVOĐENJE NATJECANJA

Članak 8.
Športsko ribolovna natjecanja provode suci sukladno pravilnicima i drugim odlukama kojima su
utvrđeni tehnički propisi i način izvođenje natjecanja za pojedine športsko ribolovne discipline.
Kontrolu rada sudaca na jednom natjecanju obavlja Delegat natjecanja discipline ili imenovani
predstavnik povjerenstva dotične lige (dalje Delegat).
Radi utvrđivanja identiteta na natjecanju sudac i delegat (dalje: suci) dužni su imati kod sebe: sudačku
iskaznicu sa stečenim zvanjem discipline koju sude, državnu dozvolu i člansku kartu HŠRS za tekuću
kalendarsku godinu, te pozitivnu potvrdu o općoj zdravstvenoj sposobnosti.
Članak 9.
Vrhovni suci koji provode športsko ribolovna natjecanja moraju imati položeni sudački ispit i
detaljno poznavati pravilnik i ostale tehničke propise u kojima je opisan način izvođenja natjecanja
za disciplinu koju sude, te ne smiju biti stariji od 70 godina.
Delegat natjecanja mora imati položen sudački ispit veće ili iste kategorije od vrhovnog suca kojeg
nadgleda na športskom natjecanju, osim na završnim natjecanjima HŠRS kada je predstavnik
HŠRS/Delegat natjecanja osoba po funkciji koju obavlja u HŠRS: predsjednik, dopredsjednik ili
tajnik HŠRS.
Funkciju delegata na natjecanju sudac može vršiti do navršenih 70 godina života.
Članak 10.
Pri provođenju natjecanja suci su samostalni i neovisni u vršenju svoje dužnosti i donošenju odluka.
Članak 11.
Službene osobe na natjecanju određene su Pravilnikom o natjecanjima HŠRS za svaku od disciplina
HŠRS. Delegat natjecanja i vrhovni sudac su osobe koje imenuje Upravni odbor HŠRS i na
natjecanje moraju doći najmanje 1 sat prije zaključenja prijava.
Izmjene i dopune, po odluci iz prethodnog stavka za disciplinu Lov ribe udicom na plovak vrše
dogovorno predsjednik Sudačke komisije i tajnik HŠRS, a za ostale discipline povjerenik pojedine
lige i tajnik HŠRS.
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Članak 12.
Suci na službenim natjecanjima, osim za završnice Kupova, u pravilu imenuju se iz najbliže okoline
mjesta natjecanja uz poštivanje sudačkih rangova i iskazane kvalitete.
Službenoj osobi na natjecanju nije dopušteno i natjecati se na istom rangu natjecanju.
Članak 13.
Na službenim natjecanjima (kao i međunarodnim) u športskom ribolovu, koje se organiziraju u
Republici Hrvatskoj, bez obzira na disciplinu, ne može voditi i ne može biti sudac onaj koji nema
položenu sudačku kategoriju ili zvanje za tu disciplinu.
Članak 14.
Odore i oznake za suce na natjecanju
Pri obavljanju dužnosti službenih osoba na natjecanju Delegat natjecanja i Vrhovni sudac obavezni
su nositi sudačku odjeću propisanu Pravilnikom o odorama HŠRS.
Službene osobe dužne su na natjecanju nositi oznaku funkcije koju obavljaju.
Za provedbu natjecanja Vrhovni sudac kod sebe treba imati potreban inventar/pribor opisan u
Pravilniku za natjecanja u svakoj od disciplina športskog natjecanja.

1. Oznake funkcija za službene osobe imenovane od Upravnog odbora HŠRS
Oznake funkcija izdaju se službenim osobama iz članka 11. ovog Pravilnika. Oznaka je veličine 100
x 50 milimetara na kojoj je grb HŠRS i naziv Hrvatski športsko ribolovni savez, ime i prezime suca
te naziv funkcije koju obnaša.
Ove oznake izdaje HŠRS, a izdavat će se za slijedeće funkcije: DELEGAT NATJECANJA i
VRHOVNI SUDAC ,
2. Ostale oznake za funkcije na natjecanju
Kao pomoć organizatorima natjecanja u internetski program HŠRS unijet će se grafičko rješenje
oznake za ostale funkcije na natjecanju kojega će po potrebi moći isprintati drugi organizatori
natjecanja, a to su funkcije;
VRHOVNI SUDAC, DOMAĆIN NATJECANJA, ŽIRI NATJECANJA, SEKTORSKI SUDAC,
REDAR, NATJECATELJ, REZERVNI NATJECATELJ, KAPETAN, TAJNIK NATJECANJA.
Članak 15.

Da bi mogli biti imenovani od strane Upravnog odbora HŠRS za delegata, vrhovnog suca ili tajnika
natjecanja u lovu ribe, suci moraju svake godine prisustvovati seminaru i u tu svrhu pripremljenom
testiranju, te postići zadovoljavajući rezultat prema odluci Sudačke komisije HŠRS.
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Sudačka komisija provodi seminar putem kojeg se vrši licenciranje sudaca.
Spisak sudaca sa seminara je službena godišnja licenca.
Na seminar suce prijavljuju županijski ribolovni savezi. Suci mogu sudjelovati na seminaru i bez
prijave županijskog saveza.
Sudac koji ne prisustvuje seminaru i testiranju neće se u toj godini raspoređivati za važnije službene
osobe na natjecanjima HŠRS.

V. MATERIJALNA NAKNADA
Članak 16.
Na natjecanju sucu pripada materijalna naknada za obavljeno suđenje. Naknadu isplaćuje
organizator ili domaćin natjecanja.
Iznos za naknadu troškova (prijevoza i dnevnica) i iznos materijalne naknade za obavljeno suđenje
(sudačka naknada) utvrđeni su Pravilnikom o naknadama putnih i drugih troškova za službena
putovanja HŠRS.
Visine dnevnica i naknada utvrđuje Upravni odbor HŠRS.
U svim disciplinama, osim lova ribe, sudačka naknada može se dogovoriti sa povjerenstvom te
discipline

VI. DISCIPLINSKE MJERE
Članak 17.
U slučaju kršenja discipline na natjecanju i za učinjene propuste Službenim osobama na natjecanju
mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
a) opomena
b) suspenzija sa natjecanja od 4 mjeseca
- i skidanje sa liste službenih osoba koje imenuje HŠRS za službena natjecanja u slijedećem
natjecateljskom ciklusu.
c) Suspenzija sa natjecanja od 6 mjeseci.
Skidanje s liste službenih osoba koje imenuje HŠRS za službena natjecanja u slijedećem
natjecateljskom ciklusu i pokretanje disciplinskog postupka pred Disciplinskom komisijom HŠRS.
Disciplinske mjere izrečene članovima upisuju se u evidenciju o izrečenim disciplinskim mjerama.
Sucima na natjecanju disciplinske mjere izriče vrhovni sudac natjecanja, a njemu delegat natjecanja.
O izrečenoj disciplinskoj mjeri delegat ili vrhovni sudac obvezni su sastaviti izvješće koje je
sastavni dio redovnog izvješća sa službenog natjecanja HŠRS.

8

Članak 18.
Službenim osobama na natjecanju za propuste učinjene za vrijeme natjecanja mogu se izreći
slijedeće stegovne mjere.
1. Opomena - za manje propuste koji bitno ne utječu na provedbu i rezultat natjecanja, a to su:
a) Vrhovni sudac
- zakasni na natjecanje,
- u izvješće ne upiše sve tražene podatke s održanog natjecanja,
- ako izvješće ne dostavi tajništvu saveza u predviđenom roku,
- ako nema svu potrebnu dokumentaciju i opremu za provedbu natjecanja,
- ako ne osigura zasjedanje i potreban broj članova žirija.
- i za druge radnje koje se utvrde da su protivne postojeći pravilima.
b) Tajnik natjecanja
- je zakasnio u dolasku na natjecanje,
- nije na vrijeme izvršio ispis startnih listi,
- nije do drugog znaka na natjecanju završio upis svih potrebnih podataka u dnevnik natjecanja,
- na završetku natjecanja ne izvrši kompletni obračun dnevnika,
- u startne liste i dnevnik natjecanja upisuje netočne podatke.
c) Sektorski suci, suci na metama, suci na vaganju, startni suci
- zakasnili su u dolasku na natjecanje,
- sektorski sudac u predviđenih pola sata natjecanja od početka pripreme, nije izvršio kontrolu
da li su natjecatelji na svojim startnim mjestima,
- ako suci i tajnik natjecanja napuštaju sektor odnosno natjecanje bez znanja vrhovnog suca,
- ako suci i tajnik ne izvrše zadatke koje im je povjerio vrhovni sudac i ako ne poštuju propisana
pravila,
- ako ne obavještavaju vrhovnog suca da natjecatelji krše pravila, ako se prekrše pravila
prilikom vaganja i puštanja ulova,
- ako ne prekine mjerenje vremena natjecatelju na meti prilikom oštećenja pribora ili opreme,
- ako dozvoli pomoć u odstranjivanju kvara više osoba nego je dozvoljeno,
- te za druge radnje za koje se utvrdi da su protivne postojećim pravilima.
Za ponovljeni propust nakon kojeg je bio prvi puta opomenut ili za drugi propust na dotičnom
natjecanju umjesto druge opomene, automatski se izriče suspenzija s natjecanja.
2. Suspenzija s natjecanja od 4 mjeseca
Slijedi odmah nakon dodjele druge opomene i za značajnije propuste koji utječu na tijek i rezultat
natjecanja, a to su:
Vrhovni sudac, sektorski sudac, tajnik natjecanja
- ako ne ponovi ždrijebanje nakon što je bio upozoren da ono nije dobro,
- ako proglasi rezultate iako je upozoren da oni nisu točni,
- ako u izvješću pozitivno ocijeni suce i tajnika koji na natjecanju nisu zadovoljili,
- ako ne prekine tijek natjecanja za vrijeme nevremena ili nepogode kada postoji velika opasnost
za natjecatelje,
- ako zbog remećenja odvijanja natjecanja ne podnese stegovnu prijavu protiv člana HŠRS.
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- usprkos provjere natjecatelj nije došao na svoje startno mjesto smatrat će se da je sudac
napravio namjerni propust,
- suci ili tajnik odbiju obavljanje dužnosti koje im naredi vrhovni sudac,
- sektorski sudac i suci u drugim disciplinama za pristrano vođenje natjecanja,
- ako sektorski sudac propusti izvršiti kontrolu hrane i mamaca,
- ako sudac na meti upiše netočne podatke u startne liste,
- ako dopušta izvođenje bacanja opremom ili priborom protivno pravilima,
- ako ne kontrolira vrijeme bacanja.
Sa izrečenom disciplinskom mjerom obvezno je upoznati osobu na koju se izrečena disciplinska
mjera odnosi, te druge službene osobe na natjecanju. Na izrečenu disciplinsku mjeru osoba kojoj je
izrečena nema prava prigovora.
Suci kojima je izrečena mjera suspenzije moraju napustiti mjesto natjecanja.
Sektor ili metu na kojoj nedostaje sudac nakon suspenzije suca pokriti će se imenovanjem novoga
suca potrebne stručne kategorije ili preraspodjelom sudačkih funkcija od strane vrhovnog suca na
natjecanju.
Suci suspendirani s natjecanja od 4 mjeseca ujedno se skidaju sa liste službenih osoba koje imenuje
HŠRS za službena natjecanja u slijedećem natjecateljskom ciklusu.
Predstavnik organaizatora/Delegat natjecanja
Može također biti suspendiran od strane Sudačke komisije HŠRS i to u slijedećim slučajevima:
- ako namjerno propusti u izvješće upisati tražene podatke,
- ako to izvješće i original dnevnik s natjecanja ne dostavu tajništvu saveza u predviđenom roku,
- ako izvrši pozitivno ocjenjivanje suca na natjecanju koji nije zadovoljio,
- ako u bilo kojem slučaju odbije podjelu nagrada ili mu nije prisutan,
- ako zbog remećenja odvijanja natjecanja ne podnese stegovnu prijavu koju je morao podnijeti
vrhovni sudac,
- ako na natjecanju ne nosi predviđenu sportsku odjeću iz članka 14. ovoga Pravilnika,
- ako propusti obavijestiti vrhovnog suca o uočenim težim povredama pravila na natjecanju,
- ako dopusti provedbu natjecanja suprotno raspisu za natjecanje ili protivno postojećim
zakonskim odredbama u športskom ribolovu,
- ako ne dostavi spisak prvi - zadnji na slijedeće kolo natjecanja.
Za vrijeme suspenzije sudac nema pravo suditi na službenim natjecanjima HŠRS.
3. Suspenzija sa natjecanja od 6 mjeseci
Izreći će se za teže povrede Pravilnika o natjecanju i dovođenje u pitanje regularnosti natjecanja, te
u slučaju drastičnijih povreda radnih obveza i u slučaju disciplinskog ekscesa suca na natjecanju.
Delegat ili vrhovni sudac sastavljaju posebno izvješće o prijedlogu suspenzije
Na suspenziju sa natjecanja od 6 mjeseci i pokretanje disciplinskog postupka pred Disciplinskom
komisijom HŠRS može se podnijeti prigovor Sudačkoj komisiji HŠRS u pisanom obliku i u roku
predviđenom za podnošenje žalbi na natjecanje i njegove rezultate.
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Za vrijeme suspenzije sudac nema pravo suditi na službenim natjecanjima HŠRS.
Članak 19.
Osporavanje vođenje natjecanja
Sudionici natjecanja mogu osporavati vođenje natjecanja službenim osobama prije početka ili u
tijeku natjecanja radi psihofizičke nesposobnosti za vođenje natjecanja (alkohol, narkotici, bolest i
sl.).
Osporavanje mora biti u pisanom obliku, a o osnovanosti odlučuje imenovani žiri natjecanja, čija je
odluka konačna.
Članak 20.
Ocjene sudaca
Vrhovni sudac ocjenjuje tajnika natjecanja, sektorske suce, suce na metama i suce na vaganju, a
Delegat natjecanja vrhovnog suca. Ocjenjuje se brojčanim ocjenama
-1 (nije zadovoljio)
-3 (zadovoljio) i
-5 (istaknuo se).
Tajnik natjecanja ili suci i vrhovni sudac ocijenjeni s brojčanom ocjenom 1 (nije zadovoljio)
automatski se suspendiraju zabranom suđenja na rok od 4 mjeseca, bez prava prigovora.
Evidenciju ocjena službenih osoba na natjecanju vodi Sudačka komisija HŠRS.
Evidentira se dodijeljena opomena vrhovnom sucu, sucima, ili tajniku natjecanja. Ako u roku od
dvije godine dobije još jednu opomenu slijedi automatska suspenzija s rokom od 4 mjeseca.
Suspendiranog suca, do isteka suspenzije, zamijeniti će Sudačka komisija drugim imenovanim
sucem.
Propuste i izrečene stegovne mjere Delegat natjecanja i Vrhovni sudac moraju upisati u izvješće s
natjecanja. Izvješće vrhovnog suca da bi bilo valjano mora potpisati Delegat natjecanja.
Ocjene službenim osobama se obavezno moraju objaviti u njihovom prisustvu prije proglašenja
rezultata natjecanja

VII. SUDAČKA KOMISIJA
Članak 21.
Sudačka komisija HŠRS osniva se kao stalna stručna komisija Upravnog odbora za sve discipline
športsko ribolovnih natjecanja u Republici Hrvatskoj sa slijedećim zadaćama:
1. Pomaže u organizaciji i provođenju ili organizira i provodi sudačke ispite za sve discipline
športskih natjecanja koje se organiziraju u HŠRS.
11

2. Pomaže u ažuriranju evidencije sudaca po kategorijama i disciplinama koje se vode na
internetskoj stranici HŠRS.
3. Organizira i provodi usavršavanje i obučavanje sudaca kroz obvezne seminare, testiranja i druge
oblike u svrhu licenciranja, te stručnog usavršavanja sa ciljem podizanja kvalitete suđenja.
4. Utvrđuje prijedlog službenih osoba koje imenuje Upravi odbor HŠRS, a koji će provoditi
Službena natjecanja HŠRS.
5. Razmatranje prigovora na rad službenih osoba na natjecanju i izrečenih stegovnih mjera na
natjecanju, te verifikacija stegovnih mjera izrečenih na natjecanjima.
6. Zajedno s Natjecateljskom komisijom i povjerenstvima pojedinih liga sudjeluje u izradi i
pripremi normativnih akata koje razmatra i donose nadležna tijela HŠRS, a kojima se regulira
provođenje natjecanja u pojedinim disciplinama športsko ribolovnih natjecanja,
7. Na završetku svih športskih natjecanja razmatra prispjele zapisnike o održanim natjecanjima i na
osnovu njih donosi odluke i prijedloge.
8. Verificira sve provedene ispite za suce svih kategorija i disciplina tokom kalendarske godine.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Upravni odbor HŠRS.
Članak 23.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrši Upravni odbor HŠRS po postupku donošenja ovoga
Pravilnika.
Članak 24.
Usvajanjem ovog Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o suđenju na športsko ribolovnim
natjecanjima HŠRS od 11.04.2010.godine

Predsjednik HŠRS:
Vladimir Sever, v.r.
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